
ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จะซ้ือจะจา้ง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับครุภณัฑ์อื่นๆ 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 5,800.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 2/2562

งานรักษาความสงบภายใน 5,800 บาท และให้เครดิตแกห่น่วยงาน ลว. 1 ต.ค. 2561

2 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับรถส่วนกลาง 3,240.00 3,240.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 3,240.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 91/2562

งานบริหารงานทั่วไป 3.240 บาท และให้เครดิตแกห่น่วยงาน ลว. 28 ส.ค. 2562

3 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 8,968.00 8,968.00 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ากดั บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ากดั 8,968.00 เปน็บริษทัที่ได้รับมอบ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 55/2562

ภาคเรียนที่ 2/2561 8,968 บาท อ านาจจาก อสค. ลว. 18 มิ.ย. 2562

4 จา้งเหมาบริการปฏบิัติงานพนักงานดับเพลิง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริพงษ ์  วงศ์รักษา นายศิริพงษ ์  วงศ์รักษา 7,500.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 2/2562

7,500 บาท ลว. 1 ต.ค. 2561

5 จา้งเหมาบริการปฏบิัติงานพนักงานดับเพลิง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศตวรรษ   บรัุศมี นายศตวรรษ   บรัุศมี 7,500.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 20/2562

7500 บาท ลว. 28 ธ.ค. 2561

6 จา้งเหมาบริการปฏบิัติงานพนักงานดับเพลิง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชภรัพล  ไชยปญัญา นายชภรัพล  ไชยปญัญา 7,500.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 19/2562

7,500 บาท ลว. 28 ธ.ค. 2561

7 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานผู้ช่วยพสัดุและ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รักชนก เชิญอักษร น.ส.รักชนก เชิญอักษร 7,500.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 52/2562

ทะเบยีนทรัพย์สิน 7,500 บาท ลว. 27 พ.ค. 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดอืน กันยายน พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชมุ  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

วันที ่7 เดอืน  ตลุาคม พ.ศ. 2562
ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

หนา้ที ่1/5



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จะซ้ือจะจา้ง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

8 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 1 เคร่ือง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ 2,500.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 6/2562

แบบไม่รวมกระดาษ 2,500 บาท ลว. 1 ต.ค. 2561

9 จา้งเหมาบริการปฏบิัติงานพนักงานดับเพลิง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชัย ช่างค า นายธวชัชัย ช่างค า 7,500.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 59/2562

7,500 บาท ลว. 28 มิ.ย. 2562

10 ซ้ือตลับหมึกพมิพ ์12A  จ านวน 4 ตลับ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ 3,600.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 87/2562

3,600 บาท ลว. 3 ก.ย. 2562

12 ซ้ือวสัดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 2 รายการ 30,500.00 30,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาเคมีภณัฑ์ ร้านรัตนาเคมีภณัฑ์ 30,500.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 88/2562

30,500 บาท ลว. 3 ก.ย. 2562

13 ซ้ืออุปกรณ์ประคองศรีษะ จ านวน 1 ชุด 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาเคมีภณัฑ์ ร้านรัตนาเคมีภณัฑ์ 4,000.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 89/2562

500 แผ่น/รีม  จ านวน 20 รีม 4,000 บาท ลว. 3 ก.ย. 2562

14 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด) 4,448.00 4,448.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพมิพเ์จริญอักษร หจก.โรงพมิพเ์จริญอักษร 4,448.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบสังซ้ือ เลขที่ 90/2562

จ านวน 12 รายการ 4,448 บาท ลว. 3 ก.ย. 2562

15 ซ้ือตู้ท าน้ าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาน าไพศาล หจก. พะเยาน าไพศาล 4,000.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 92/2562

4,000 บาท ลว. 16 ก.ย. 2562

16 จัดซ้ือเคร่ืองหาพกิัดสัญญาณดาวเทยีม 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะยาซัพพลายเซอร์วิส หจก.พะยาซัพพลายเซอร์วิส 24,000.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 78/2562

แบบพกพา จ านวน 1 เคร่ือง 24,000 บาท ลว. 6 ส.ค. 2562

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

หนา้ที ่2/5



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จะซ้ือจะจา้ง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

17 ซ้ือตลับหมกึพิมพ์ (Brother) จ านวน 4 ตลับ 2,760.00 2,760.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ 2,760.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 93/2562

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 2,760 บาท ลว. 24 ก.ย. 2562

(หลักสูตรจดัต้ัง) ประจ าปีงบประมาณ 2562

18 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าทองวสัดุ หจก.น้ าทองวสัดุ 20,000.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบสังซ้ือ เลขที่ 94/2562

สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยใหก้ับผู้สูงอายุ 20,000 บาท ลว. 27 ก.ย. 2562

และคนพกิาร จ านวน 13 รายการ

19 จา้งซ่อมแซมรถจกัรยานยนต์ (รถส่วนกลาง) 670.00 670.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสมอเตอร์ ร้านเอสมอเตอร์ 670.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 73/2562

เลขทะเบยีน กลม 528 670 บาท ลว. 3 ก.ย. 2562

20 จ้างซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะในเขตพื้นที่ อบต. 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์  สมจิตร นายคมสันต์  สมจิตร 1,400.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 74/2562

จ านวน 4 จุด 1,400 บาท ลว. 3 ก.ย. 2562

21 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ เลขทะเบียน บท 4735 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท ์ผ้าเบรค-คลัช ร้านเบสท ์ผ้าเบรค-คลัช 5,700.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 75/2562

5,700 บาท ลว. 4 ก.ย. 2562

22 จ้างท าปา้ยเตือนทางต่างระดับ พร้อมติดต้ัง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อันวาคอมเพล็กซ์ หจก.อันวาคอมเพล็กซ์ 9,000.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 76/2562

จ านวน 2 ปา้ย 9,000 บาท ลว. 4 ก.ย. 2562

23 จา้งงานซ่อมแซมเสริมผิวถนนหินคลุก ถนน 89,400.00 89,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล วงค์ดาว     นายเฉลิมพล วงค์ดาว 83,000.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 77/2562
ถนนสายเลียบล าเหมืองแกเ่สาร์ หมู่ที่ 4 เชื่อม 83,000 บาท ลว. 12 ก.ย. 2562
หมู่ที่ 6 ต.ดอนศรีชุม ช่วงที่ 1 ถึงช่วงที่ 17
คิดเปน็ปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกวา่
99.50 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

หนา้ที ่3/5



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จะซ้ือจะจา้ง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

24 จ้างงานซ่อมแซมเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสันป่าหมากใต้ 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล วงค์ดาว นายเฉลิมพล วงค์ดาว 17,500.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 78/2562

ซอย 14) หมู่ที่ 9 บา้นสันปา่หมากใต้ ขนาดผิว 17,500 บาท ลว. 12 ก.ย. 2562

ถนนกวา้งเฉล่ีย 3.00 ม. ยาว 70 ม. หนาเฉล่ีย

0.10 ม. คิดเปน็ปริมาณหนิคลุกไมน่อ้ยกว่า

ไมน่อ้ยกว่า  21 ลูกบาศกเ์มตร (คิวหลวม)

25 จ้างเหมาเคร่ืองจักรกล ขุด - ถมดิน 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวรีะพนัธ ์ศรีวชิัย นายวรีะพนัธ ์ศรีวชิัย 16,500.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 79/2562

ซ่อมแซมเสริมผิวถนนลูกรังเขา้สู่ พท . การเกษตร 16,500 บาท ลว. 17 ก.ย. 2562

และขุดร้ือถอนส่ิงกดีขวางทางน้ าในล าเหมอืง

สาธารณประโยชน ์จ านวน 2 ช่วง

26 จ้างเหมาบริการเคร่ืองจักรกล ขุด - ถมดิน 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวรีะพนัธ ์ศรีวชิัย นายวรีะพนัธ ์ศรีวชิัย 2,400.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 80/2562

วางทอ่ระบายน้ า คสล. ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ 2,400 บาท ลว. 17 ก.ย. 2562

การเกษตร (ถนนสายขัติพรม) หมู่ที่ 4 เชื่อม

หมู่ที่ 6 ต าบลดอนศรีชุม

27 จ้างท าปา้ย (ไวนลิ) เตือนถนนช ารุด 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง 360.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 81/2562

ขนาด 1.00 x 1.50 เมตร จ านวน 2 ปา้ย 360 บาท ลว. 17 ก.ย. 2562

28 จ้างบริการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยพะเยา มหาวทิยาลัยพะเยา 10,000.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 82/2562

ของผู้รับบริการในเขตพื้นที่อง อบต.ดอนศรีชุม 10,000 บาท ลว. 24 ก.ย. 2562

ประจ าปงีบประมาณ 2562 

หมู่ที่ 6 ต าบลดอนศรีชุม
307,046.00 297,846.00 

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

หนา้ที ่4/5
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